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BVDD - Inleiding 

 
Het is het voorjaar van 2019. De lente komt langzaam op gang en de jonggeborenen laten zich voorzichtig zien in de 
weilanden. De tijd breekt weer aan waarin misstanden gemeld worden van dieren die in hun welzijn belemmerd 
worden. Vaak worden meldingen die opgevolgd moeten worden door de handhaver verworpen door een te kort aan 
bewijzen of betreft het een “persoonlijke situatie tussen buren onderling waarbij een dier wordt ingezet om het uit te 
vechten”. Op momenten als deze zijn we vaak te laat en worden dieren aan hun lot overgelaten. BVDD wil zich daarom 
inzetten bij dit soort situaties. Situaties waar een dier, altijd in overleg met de eigenaar, geholpen kan worden zodat 
de welzijnssituatie zo veel mogelijk stabiel blijft of weer hersteld kan worden. 
 
Helaas komen er situaties voor waarbij spoedige hulp geboden is, denk aan een medische opname van mensen of 
een overlijden van een baasje waarbij een huisdier een tijdelijke herplaatsing nodig heeft. In die gevallen wil BVDD 
bemiddelen en zorgen dat de druk bij het dier wordt weggehaald en stresssituaties zo veel mogelijk worden beperkt 
en het dier zijn welzijn behoudt. Er zijn ook gevallen waarbij een diereigenaar met de handen in het haar zit omdat 
hij/zij niet meer weet wat hij/zij moet doen met het gedrag van zijn dier(en). BVDD wil in dat soort situaties adviseren 
of zorgdragen dat mens en dier geholpen worden.  
 
Stichting Blijdschap Voor De Dieren, nader te noemen BVDD is op 10 mei 2019 opgericht door Frank Dogterom. Een 
stichting die het doel heeft het welzijn van dieren te behouden en te bevorderen. Frank is een grote dierenliefhebber 
en is inspecteur geweest bij de dierenbescherming van 2013 – 2016. Hij heeft van 2017 – 2018 gewerkt met dieren 
die chronisch ziek zijn, een lichamelijke of visuele beperking hebben, incontinent zijn, oud, dement of te veel hebben 
meegemaakt waardoor ze niet te herplaatsen waren. Frank was daarnaast intensief betrokken bij zorg, reddingsacties, 
mediation, herplaatsingen en adviseringen m.b.t. dieren in nood. Hij werkte daarbij samen met een team van 
vrijwilligers.  
 
Stichting BVDD is niet afhankelijk van donaties, schenkingen en subsidie om haar eigen bedrijfskosten te betalen. 
Alle adviesdiensten die worden geboden zullen gratis zijn. Als er eventueel onkosten gemaakt moeten worden voor 
bijvoorbeeld het inhuren van een gedragsdeskundige zal dit in overleg gaan en eventueel doorberekend kunnen 
worden. Echter met additionele financiële middelen kunnen er ook diensten op locatie worden uitgevoerd of 
hulpverleners met deskundigheid of andere disciplines worden ingehuurd. 
 
Dit beleidsplan geeft in hoofdlijnen het algemene beleid, beheer, strategie en bestuur aan zoals de stichting die voor 
de komende 3 jaren voor ogen heeft. 
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Doelstellingen en werkzaamheden 
 
Independent Animal Mediation 

Bij Animal mediation probeert BVDD samen met de eigenaar van een dier te kijken naar een oplossing van “mens-
dier of dier-problemen”. We proberen de eigenaar te begeleiden hoe hij/zij het beste om kan gaan met de problemen 
tussen eigenaar en dier. Indien nodig consulteren wij deskundigen. Ons uitgangspunt is “dat u degene bent die wil 
veranderen en het dier dat eventueel kan”.  
 

 
 
 
Animal Rescuer 
 
Door ervaringen met inspectiewerk binnen de Dierenbescherming kan BVDD makkelijk ergens op anticiperen als het 
gaat om hulpverlening bij "reddingswerkzaamheden" voor dieren. Landelijk zetten wij ons graag in voor 
maatschappelijke en sociale probleemgevallen waar dieren bij betrokken zijn.   
 

     

 
Speciale Projecten 

 
Niet alleen in Nederland en andere naastgelegen buurlanden zijn er problemen of te korten als het gaat om 
dierenwelzijn in het algemeen. Het helpen van kansarme dieren in Europa is ook een punt van aandacht voor onze 
stichting.  Men moet dan denken aan opstarten van een project waarbij individuen en/of stichtingen door ons éénmalig 
ondersteund worden. Zo’n project heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van dieren. We steken 
hier niet een geldelijke bijdrage in maar een bijdrage in materialen en arbeid. Het is voor ons niet direct belangrijk 
waar de hulpvraag vandaan komt. De essentie blijft het verbeteren van het welzijn en van de leefomstandigheden van 
dieren. Om in aanmerking te komen voor zo’n project dient het individu en/of een stichting volledig openheid van 
zaken te geven zodat wij er zeker van zijn dat het hier echt gaat om een schrijnend geval of noodhulp.  
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Werven van gelden voor BVDD 
 
 

Vrije gift & kilometervergoeding 

BVDD vraagt voor zijn diensten geen geldelijke vergoeding. Wel moeten wij in sommige gevallen reiskosten in 
rekening brengen maar dat zal niet meer zijn dan het op dit moment algemeen gebruikelijke tarief. Wij doen dit werk 
op vrijwillige basis en altijd in het belang van het dier. Iedereen is vrij om een donatie of gift te doen zodat wij ook 
dieren kunnen helpen als er andere deskundigheid bij aan te pas moet komen.  
 
 
 

          
 
 

Donaties – fondsenwerving 

BVDD zal in het eerste jaar niet actief bezig zijn met het benaderen van particulieren en bedrijven om donaties en 
giften te werven. Wel zijn er gratis en betaalde aanvragen gedaan bij instanties die kunnen zorgen voor mogelijke 
indirecte inkomsten. U moet dan denken aan een Google Ads Grant account voor het vindbaar maken van BVDD op 
internet via de google zoekmachine en het aanvragen van een erkenning bij het CBF (Stichting Centraal Bureau 
Fondsenwerving). 
 
Verder zullen wij in het tweede en derde jaar activiteiten ondernemen voor het werven van donaties en giften die 
zowel betaald als kosteloos zijn. U moet dan denken aan acties op Sociale media waarbij mensen kunnen doneren via 
een donatie module op onze website en geld inzamelacties via Geef.nl of andere goede doel websites/instanties. 
BVDD zal via mond tot mondreclame proberen om de stichting te promoten en donaties en giften te verkrijgen tegen 
zo laag mogelijke kosten. BVDD verwacht dat mensen die gebruik maken van onze diensten een vrijwillige bijdrage 
zullen doen in de vorm van een donatie of een gift. De grootte hiervan is niet van tevoren in te schatten. Het bestuur 
heeft intern een aantal afspraken contractueel vastgelegd dat zij een jaarlijkse donatie doet van 6000 euro gedurende 
minimaal 5 jaar. Mocht onverhoopt de inkomstenbron wegvallen dan zal het bestuur moeten onderzoeken of de 
stichting verder bestaansrecht heeft en of er gezocht moet worden naar een andere inkomstenbron(en). Dit om het 
grootste gedeelte van de begroting te dekken. BVDD zal donaties en giften een transparante bestemming geven en 
zal dit integer doen, objectief en zonder eigenbelang. 
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Bouwen van een platform en werven van gelden 
 
De website https://bvdd.eu en de facebookpagina van BVDD (http://www.facebook/bvdd.eu) vormen een belangrijke 
schakel in het communicatienetwerk van de stichting. Via deze twee platformen communiceren wij over onze 
activiteiten. Zo vragen wij ook via deze twee platformen ons te helpen met het zoeken naar hulp/onderdak of 
ondersteuning mbt de activiteiten waar BVDD zich mee bezig houdt. BVDD zal in de eerste twee jaar tijd en geld 
investeren om het netwerk uit te breiden. U moet dan denken aan het betaald plaatsen van post’s en advertenties en 
het verder uitbouwen van onze website.   
 
Het werven van donaties en giften kan als volgt worden uitgevoerd: 

• Netwerken binnen het bedrijfsleven. (de ANBI-status, deze is inmiddels verleend, zal het voor particulieren en 

bedrijven aantrekkelijk maken om BVDD financieel te ondersteunen). 

• Het accepteren van vrije giften van particulieren 

• Online werving via sociale media zoals bv Facebook en Geef.nl. 

• Google Ads Grands certificatie (afgegeven op 16-09-2019) een maandelijks advertentiebudget van 10.000 

dollar is kosteloos beschikbaar gesteld door Google voor Google Advertisement. 

• Subsidieaanvragen die geen kosten mee brengen. 

• Samenwerkingsprojecten opstarten 

• Aanvraag doen CBF erkenning “certificering goed doel” 
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Bestuurssamenstelling (ANBI-Stichting) 
 
 
Een ANBI-stichting is aan aanvullende regels gebonden wat betreft het bestuur. Het bestuur van een stichting met 
deze status mag namelijk geen bestuurslid hebben die doorslaggevend zeggenschap over het vermogen heeft. Er 
mag dus niet één persoon zijn die de uiteindelijke beslissing neemt over de financiële middelen. Het bestuur van 
BVDD bestaat dan ook uit 3 personen die geen familiebanden met elkaar hebben. Het bestuur bestaat uit: 
 
 

Voorzitter - Frank Dogterom wonende te Geesteren 
Frank Dogterom is als Voorzitter en oprichter het gezicht van de stichting. Frank is Visionair en investeerder op het 
gebied van duurzame voeding en eiwittransities. Hij is DGA van Spirit Investment BV en Organ Biotics BV. zijn rol als 
voorzitter omhelst voornamelijk de dagelijkse leiding van het bestuur. Hieronder vallen onder andere de volgende 
taken: 

• De leiding nemen bij vergaderingen 

• De verschillende bestuurstaken coördineren 

• Optreden als het gezicht van de stichting voor de buitenwereld (congressen e.d.) 

• De uitvoering van de bestuurstaken controleren 

 

Secretaris - Willem Hagg wonende te Warnsveld 
De secretaris is de schrijver van het bestuur. Willem Hagg is als haptotherapeut werkzaam in zijn eigen praktijk 
Haptonomie Warnsveld BV. Hij documenteert het handelen van het bestuur en zorgt voor de schriftelijke communicatie 
naar de buitenwereld. Hieronder vallen onder andere de volgende taken: 

• De ingekomen stukken archiveren 

• Notuleren bij vergaderingen 

• Brieven en (pers)berichten schrijven voor de stichting 

 

Penningmeester – Henk van Dijk wonende te Gelselaar 
De penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële zaken van de stichting. Henk van Dijk is gepensioneerd 
gerechtsdeurwaarder en als zelfstandig ondernemer werkzaam geweest. Hij beheert de financiële middelen en voert 
onder andere de volgende taken uit: 

• Bijhouden van het kasboek 

• Verrichten van betalingen 

• Het bestuur op de hoogte houden van de financiële staat van de stichting 

• Het financieel jaarverslag opstellen 

• De begroting opstellen 
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Beleidsactiviteiten 2019 - 2021 
 
In de komende 3 jaren zullen de volgende zaken, voor zover ze nog niet afgerond zijn, verder worden uitgebouwd: 

• Uitvoering van het beleidsplan om de doelen na te streven. 

• Creëren, uitbouwen, optimaliseren van een website en facebookpagina 

• Het uitwerken van reputatie en bekendheid van de werkzaamheden van BVDD. 

• Het vindbaar maken van BVDD voor mensen op internet 

• Het werven van donateurs. 

• Openheid geven over het gebruik van de donaties en giften. 

• Naleven en optimaliseren van het beleidsplan voor de komende 3 jaar 

 
 

Samenwerkingsverbanden 
 
BVDD zal nauw samenwerken met o.a. de volgende instanties: 

• Particulieren met een gerichte hulpvraag voor hun eigen dier. 

• Dierenartsen en gedragsdeskundigen 

• Gemeentes, diereninstanties, faunabeheer etc. 

• Vertrouwensloket Dierenbescherming, Landelijke Inspectie Dienst (LID) / Dieren Gezondheidszorg (DGZ).. 

• Collega stichtingen in binnen en buitenland. 

• Adoptie instantie en hun gastgezinnen (wij bemiddelen alleen) 

 

 

Financieel Beleid en middelen 
 
BVDD streeft naar een open, duidelijke en transparante communicatie over onze activiteiten, projecten én financiën. 
BVDD geeft geen geld, maar verzorgt een dienst of activiteit en levert maatwerk. Deze manier van werken is 
arbeidsintensief, maar zo weten we zeker dat het dier krijgt wat hij/zij nodig heeft én hebben we altijd een compleet 
overzicht op inkomsten en uitgaven. Het doel van BVDD is altijd om de kosten zo laag mogelijk te houden, zodat 
zoveel mogelijk van de ontvangen donaties en giften besteed wordt aan externe begeleiding van dieren door 
deskundigen.  
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Begroting 2019 t/m 2021 
 
 

Opbrengsten: 
Hieronder vindt u de begroting voor 2019, 2020 en 2021. De opbrengsten zullen bestaan uit donaties, giften en 
sponsorgelden die door zowel particulieren als bedrijven worden gedaan.  
 

Kosten: 
De kosten die door de stichting gemaakt worden zullen bestaan uit:  

• Medische kosten, u moet dan denken aan dierenartsen en gedragsdeskundigen 	
• Voeding & Verzorging, u moet dan denken aan dierverzorging, voeding en hulpmiddelen 	
• Bemiddelingskosten FB, u moet dan denken aan kosten die wij maken via sociale media om te mediëren 

tijdens een welzijn probleem met een dier. Bv wij krijgen de opdracht om te helpen zoeken naar een 
geschikt adoptiegezin i.v.m. een overleiden van een eigenaar van een dier die nu alleen is. 	

• KM-vergoedingen, u moet dan denken aan afgelegde kilometers naar cliënten 

• Vrijwilligersvergoedingen, u moet dan denken aan een vergoeding die vrijwilligers krijgen (geen bestuurders) 

• Huisvesting dieren extern, u moet dan denken aan kosten voor gastgezinnen en dierenverblijven extern 

• Kantoorkosten, u moet dan denken aan de kosten voor huur ruimtes, telefoon, internet  

• Algemene kosten, u moet dan denken aan kantoorartikelen, websiteonderhoud, promoties, advieskosten, 

administratiekosten en verzekeringen 

• Rente, u moet dan denken aan renteopbrengsten 

 

Saldo: 
Eind 2019, 2020 en 2021 zal er geen saldo verlies zijn. 

 

                                     
 
In de algemene kosten is een bedrag van 1500 euro begroot voor de oprichting van de stichting. 
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Jaarstukken, controle, ondertekening en publicatie 

 
Stichting BVDD valt onder de wet voor kleine verenigingen en stichtingen die geen onderneming in stand houden. 
Wij zullen onze jaarcijfers, na de kascontrole, jaarlijks voor de 1e maart van het opvolgende boekjaar deponeren bij 
de Kamer van Koophandel en publiceren op onze website ( http://www.bvdd.eu ).  
 
Voor het opstellen van jaarstukken hebben wij ons te houden aan een aantal eisen. Deze eisen zijn: 

 
Balans 
Dit is het overzicht van de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van stichting BVDD vastgesteld op per 
31 december van het boekjaar.  
 
Staat van baten en lasten  
Dit is het overzicht van opbrengsten (inkomsten) en kosten (uitgaven) over het afgelopen boekjaar, 
ook wel de exploitatierekening genoemd. 
 
Toelichting op de Balans en Staat van baten en lasten  
De uitleg hoe de bedragen tot stand zijn gekomen. 
 
Ondertekening jaarrekening  
Elk bestuurslid van stichting BVDD moet de jaarrekening ondertekenen.  
 
Kascontrole  
De jaarrekening van stichting BVDD moet gecontroleerd worden door een kascommissie. Voor de controle van de 
jaarrekening van een stichting bestaan geen wettelijke voorschriften. Wij zullen jaarlijks 2 onafhankelijke personen 
vragen om plaats te nemen in de kascontrole. Zij dienen alle stuken goed te keuren en te ondertekenen. 
 
 

Privacywetgeving (AVG/GPDR) 
 
Deze wetgeving is per 25 mei 2018 ingegaan. Vanaf deze dag moeten wij onder andere aan kunnen tonen wat wij 
met de persoonsgegevens van relaties, cliënten, leveranciers, prospect en medewerkers doen en hoe(lang) wij deze 
gegevens bewaren. 
 
Hieronder leest u hoe wij met uw gegevens omgaan, de controle die u daarover zelf heeft en wat wij (BVDD) doen 
om deze gegevens te beschermen. 
 

• Wij verzamelen alleen de minimale noodzakelijke gegevens van mensen die via onze site het 

contactformulier invullen of deze op een andere wijze aanleveren voor contactgegevens 

• Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en nooit met derden gedeeld. 

• Je kunt altijd op elk gewenst moment een verzoek indienen bij ons om je persoonlijke gegevens op te 

vragen die wij in bewaring hebben en deze te laten verwijderen. 

• Wij gebruiken de laatste technologieën en software. 

• Wij beschermen onze computers tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software. 

• Alleen mensen werkzaam bij stichting Blijdschap Voor De Dieren en die gerechtigd zijn, krijgen toegang tot 

uw gegevens. 

• Mocht u vragen hebben kunt u hierover altijd contact opnemen met het bestuur van onze stichting. 


